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Sokółka,

GKN-11.661.1 .2017

dnia 09 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 23 ust. 2 i art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 26 marca
1982 roku (t. j. Dz.U.2014.700 z
Kodeks

postępowania

późn .

zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

administracyjnego (t. j. Dz.U.2017.1257, z

późn .

zm.)

że

Starosta Sokólski zawiadamia,

w dniu 04.09.2018 r. (wtorek) o godz. 9 30 , w siedzibie Sołtysa wsi Ostrówek, gmina Suchowola
odbędzie się

zebranie Uczestników postepowania scaleniowego, prowadzonego na obiekcie

„OSTRÓWEK".
Celem zebrania, jest realizacja przepisów wynikających z art. 23 ust. 2 ustawy o scalaniu i
wymianie gruntów, który stanowi,

że

projekt scalenia wyznacza

się

na gruncie i okazuje

uczestnikom scalenia.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów uczestnicy scalenia, w terminie
14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów,
zastrzeżenia

W

związku

z

mogą zgłaszać Staroście

Sokólskiemu

do tego projektu.
powyższym ,

uprzejmie

proszę

o

wzięcie udziału

w zebraniu .

Pouczenie

Strony

mogą być

zawiadamiane o decyzjach i innych

publicznej przez obwieszenie lub inny zwyczajowo
publicznego

ogłaszania, jeżeli

czynnościach

przejęty

w danej

organów administracji
miejscowości

sposób

przepis szczególny tak stanowi.

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania scaleniowego (w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie na okres 14 dni
na tablicach ogłoszeń Sołectwa Ostrówek, Urzędu Miejskiego w Suchowoli, Starostwa Powiatowego w
Sokółce, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokółce )
2. Sołtys wsi Ostrówek - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni - 2 egz.
16-1 50 Suchowola, Ostrówek 5
3. Burmistrz Suchowoli - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni - 2 egz.
16-150 Suchowola, Pl. Kościuszki 5
4. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku , 15-688 Białystok , ul. gen. George'a Smitha Pattona 8
5. a/a

Sprawę

prowadzi : Krystyna Czaj kowska, tel. 85 711 08 4 6. e- mail· krystyna.czajkowska@sokolka- powiat.pl
po kóJ 68 , 11 p iętro, godz .:7:30- 15: 30

